Anunci de l’Ajuntament de Bellreguard sobre la revisió de la fase de concurs del procés de creació
d’una borsa de treball temporal en la categoria de tècnics/as en educació infantil del municipi de
Bellreguard. núm expedient/codi procediment 2019_pers_04.
ANUNCI
ACTA D’AVALUACIÓ DE REVISIÓ DE LA FASE DE CONCURS DEL TRIBUNAL
QUALIFICADOR DEL PROCÉS DE CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL
TEMPORAL EN LA CATEGORIA DE TÈCNICS/AS EN EDUCACIÓ INFANTIL DEL
MUNICIPI DE BELLREGUARD. NÚM EXPEDIENT/CODI PROCEDIMENT
2019_PERS_04.
Reunits en la Casa de Cultura (Clot de l’Era núm.10) el dia 14 de novembre a les 10:00 hores el
Tribunal qualificador del procés de creació d’una borsa de treball temporal en la categoria de
tècnics/as en educació infantil del municipi de Bellreguard que es compon per els membres que es
detallen:
PRESIDENTA: Mª Engracia Garcia Madrid, Secretaria Interventora de l’Ajuntament de
Bellreguard.
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VOCALS:
Josep Server Ausina, Funcionari de l’Ajuntament de Bellreguard.
Lluis Miquel Gomez Morant, Funcionari.
Esther Morant Garcia, Funcionaria.
SECRETARIA: M. Amparo Garcia Donet, Funcionaria de l’Ajuntament de Bellreguard
En relació a la revisió de la fase de concurs, atès que es presenta, per part de l’aspirant Maria Gual
Altur, en data 6 de novembre de 2019 i registre d’entrada núm. 4127 sol·licitud de revisió d’aquesta
fase.
Havent-se produït la revisió d’aquesta fase per part del Tribunal davant de l’aspirant assenyalant els
criteris que consten en les bases del procediment i havent escoltat les seues al·legacions, després
d’un breu debat, el Tribunal acorda els següents punts.
PRIMER.- La puntuació de l’aspirant en la fase de concurs anteriorment indicada queda de la
següent forma després de la revisió:
NIF
****7340Z

COGNOMS , NOM
G. A., M.

Valoració mèrits
1,5
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SEGON.- Publicar la següent acta al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal.
I perquè conste signe la present acta a la data assenyalada, essent les 10:35 hores, signa la
Presidenta, la Secretària i els Vocals.
El que es comunica perquè en prengui coneixement i efectes, de conformitat amb l'article 82 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, advertint-se que es tracta d'un acte de tràmit i consegüentment no procedeix la
interposició de recursos contra aquest.
Bellreguard a la data de la signatura electrònica.
LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL
M Engracia Garcia Madrid
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